
Bod- og 
lagerinnredninger



Bod innredning av plater
- frist ikke tyvene unødvendig

Bildet viser lakkerte bodvegger RAL-7046 grå. RAL-9010 hvit, lagerføres som
standard. Bryteringer rundt lås, sylinder og håndtak selges som tilbehør.

Mekanisk innbruddsbeskyttelse gir deg en tryggere hverdag
De økonomiske investeringene for å hindre innbrudd er små sammenlignet
med de konsekvensene dårlig innbruddsbeskyttelse får. Den mekaniske
beskyttelsen vegger, tak, gulv, dører, rister, og lås er hovedgrunnen til en 
god innbruddsbeskyttelse. Hensikten er å holde uønskede personer utenfor
bygninger, lokaler og oppbevaringsrom.
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Bod innredning av plater
- frist ikke tyvene unødvendig
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Bod- og lagerinnredning av
plater
Bod og lager innredning av helt tette plater er
fortsatt brukt i kjeller og på loft der man vil
hindre innsyn. På denne måten mister tyvene
noe av interessen, da de ikke kan se hva som
befinner seg i boden. 

Systemet består av vegg- og dør seksjoner i
standardmål av kryssknekte plater. Alt er flek-
sibelt og lett å montere.

Alle lagerførte vegg- og dørseksjoner er pulver-
lakkerte i RAL-9010 hvit. Vi kan lakkere i andre
RAL-farger etter ønskemål.

Hakregellås Kraftiga gångjärn

3

Dørseksjoner leveres både høyre- og venstre-
hengslet i bredde 900mm som standard.
Dørseksjoner med karmbredde 1200mm kan
leveres etter bestilling, dersom det ønskes
større åpningsmål til for eksempel lager- eller
lagerhotell.
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Type SM5530
- galvanisert strekkmetall
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Type SM5530
- galvanisert strekkmetall
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Bod innredning av strekk-
metall type SM 5530
Strekkmetall er et nettmateriale uten sveisesk-
jøter eller annen form for skjøter. Strekkmetall
produseres av plater som stanses til ønsket
maskevidde. Det gir et sterkt og stabilt mate-
riale som er veldig vanskelig å ta seg forbi eller
ødelegge.

Häfla bod innredning type SM 5530 er tenkt
benyttet i kjellere og på loft, der det stilles
ekstra krav til innbruddsbeskyttelse. 

Systemet består av vegg- og dør seksjoner av
strekkmetall, med en kraftig selvbærende
ramme av firkant rør. Alt er fleksibelt og enkelt
å montere.

Dørseksjoner. Dørseksjoner høyre- og venstre-
hengslet, med karm i bredde 900mm og varm-
forzinket utførelse, er lagervare. Dørblad leve-
res løst. Låskasse ASSA Evolution311 for dør-
tykkelse 50mm selges som tilbehør.

Elementene leveres som standard varmgalva-
nisert, men kan også leveres pulverlakkert.

Häfla bodvegger type SM5530 produseres av
strekkmetall med maskevidde på 75x32mm, og
godstykkelse på 5,5x3,0mm

Maskelengde 75 mm

Gods tykkelse
3 mm

Gods bredde

5,5 mm 
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Låsbeslag for hengelås

Nummerskilt
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Type SM2030
- et litt enklere alternativ med strekkmetall

Type SM2030
- et litt enklere alternativ med strekkmetall
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Bod- og lagerveggsystem av
strekkmetall type SM 2030
Bod og lagerinnredning i strekkmetall type SM
2030 er en enklere variant av type SM 5530.
veggene er tenkt benyttet i kjeller og/eller loft
i boligblokker. SM 3050 er også anvendbar for
industrien til avgrensing av lagerrom eller
utvendige innhegninger.

Systemet består av  vegg-og dørseksjoner i
strekkmetall, med en selvbærende ramme av
firkantrør. Alt er fleksibelt og lett å montere.

Dørseksjoner. Dørseksjoner høyre- og venstre-
hengslet, med karm i bredde 900mm og varm-
forzinket utførelse, er lagervare. Låskasse
ASSA Evolution311 for dørtykkelse 50mm 
selges som tilbehør.

Allt ingående material är varmförzinkat som
standard men kan även beställas i pulver-
lackerat utförande.

Häfla lagerinnredning i strekkmetall type
SM2030 produseres av strekkmetall i maskevid-
de 75x32mm, og godstykkelse 2,0x3,0mm

Häfla lagerinnredninger kan også som alterna-
tiv leveres i lakkert nett 40x40x3,5.

- Maskelengde 75 mm

Gods tykkelse
3 mm

Gods bredde

2 mm

M
as

ke
b

re
d

d
e

32
 m

m

Låsbeslag for hengelås Nummerskilt

Hylle med klesstang Kraftige gangjern
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Postboks 53, 2021 Skedsmokorset
Tlf.: 63866970,  Fax. 63866971

E-mail: weland@weland.no, www.weland.no

Inngjerding med dør rundt gasstank er et eksempel på annen anvendelse av SM2030. Avstivet med 
kraftigere støttestolper.

Weland AS forhandler bod- og lagerinnredninger fra Häfla Bruk AB i Häfla, Sverige.
Häfla Bruk er en del av Weland konsernet, og har eksistert uten opphold siden 1682.
Det hele startet i en smie med produksjon av hestesko. I dag er denne blitt museum.
Häfla bruk er nå en moderne industribedrift med produksjon for byggeindustrien.

Häfla Bruk som er en del av Weland konsernet produserer også Maskinbeskyttelse.
Bestill spesialbrosjyre eller se www.weland.no
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